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Kom met ons bewegen op allerlei manieren. Ook creatief kom je bij
ons aan je trekken. Hieronder lees je meer ...
Lijndansen
Twee van de vijf lessen speciaal voor beginners zijn
achter de rug. Wil je toch nog graag aansluiten bij de
overige drie (op donderdag 10, 17 en 24 november, van
19.30 tot 21.30 uur) Neem dan even contact met ons op.
Gewone lessen tweewekelijks op maandag.
Meer weten? Denise Van Brusselen (016 22 25 99) of
info@femmaherent.be
BBB
Om de twee weken op maandag (van 20 tot 21 u.) pakken we billen,
buik en benen aan in een les met een aerobic tintje.
Inlichtingen en inschrijvingen: Sonja Lemmens (0477 34 01 73 of
sonja.lemmens1@telenet.be) of info@femmaherent.be
Onderonsje
Volgende keer op 21 november
We ontmoeten elkaar eens per maand op maandag (van 13.30 tot 16
uur) om gezellig samen te handwerken of een gezelschapspel te spelen.
Welkom!
Info: Olivia Lambrechts (016 20 34 70)
Bloemschikken
Let op, nieuwe datum: 17 november!
Inlichtingen en inschrijvingen: Anita (016 23 76 54) of via
info@femmaherent.be.
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Lijndansen beginners
Lijndansen
BBB
Bloemschikken
Onderonsje

november
3 – 11 – 17 – 24
7 & 21
14 & 28
Let op: 17
21

december
5 & 19
12
9
Let op: 12

Om niet uit het oog te verliezen
Tweede editie Food.Film.Fest, woensdag 7 december, om 20 uur
Voedsel Anders vertoont in GC De Wildeman de bekroonde
documentaire Food Forest over hoe je voedsel kunt produceren in
samenwerking met de natuur. Gratis toegang én drankje na de film.
Meer weten? https://www.facebook.com/events/456635296408849/

Letterbekken met Dominique Berghmans
Op donderdag 15 december
De bibliotheekraad van Herent nodigt dit keer
een auteur van eigen bodem uit, want
Dominique Berghmans woont in Herent. Ze
schrijft al lang en afgelopen voorjaar heeft ze haar eerste boek
gepubliceerd, de thriller Parabellum, die zich afspeelt in een school in
Heverlee. Kom zeker luisteren, want vertellen gaat al even vlot als
schrijven.
Praktisch: Op donderdag 15 december, om 20 u. in De Kouter. Tijdens
de receptie achteraf kan je de auteur persoonlijk aanspreken.
Toegang: 5 euro
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